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1. Robert ___________ på fabriken idag. 

A. arbeta 

B. arbetar 

C. arbetat 

D. arbete 

2. Vem är __________, Marja eller Monika? 

A. längre än 

B. lång 

C. längst 

D. längst än 

3. Filmen var _____________ boken. 

A. så bra som 

B. lika bra som 

C. bra som 

D. bra lika 

4. Jag tycker om att läsa, titta på TV och ____________. 

A. går på bio 

B. jag går på bio 

C. går jag på bio 

D. gå på bio 

5. Använd ___________ till att starta om datorn. 

A. den lilla svarta knappen 

B. den liten svart knappen 

C. den liten svart knapp 

D. den lilla svarta knapp 

6. Alla läkarna på det här sjukhuset ___________. 

A. är mycket skicklig 

B. är många skickligt 

C. är mycket skickliga 

D. är många skickliga 
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7. Anna, var snäll och ______________ fönstret. Det är så varmt här inne. 

A. öppnar 

B. öppna 

C. öppen 

D. ska du öppna 

8. Agneta tycker om räkor, ___________ hon tycker inte om fisk. 

A. utan 

B. eftersom 

C. men 

D. så 

9. Jag har bara _________ julkort kvar att skriva. 

A. några stycken 

B. ett stycke 

C. litet 

D. något 

10. Det ___________hur många som kommer på festen - jag är säker på att den 

blir lyckad. 

A. tjänar ingenting till 

B. gör illa 

C. gör ont 

D. spelar ingen roll 

11. Per har haft _________ dator i tre år nu. 

A. hans 

B. sin 

C. hennes 

D. sina 

12. Programmet börjar _______ en kvart. 

A. om 

B. i 

C. på 

D. omkring 
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13. När jag avlägger min examen i juni ______________ vid det här universitetet 

i fyra år. 

A. hade jag studerat 

B. kan jag ha studerat 

C. vill jag ha studerat 

D. kommer jag att ha studerat 

14. Eva _________ på kontoret idag. 

A. blir 

B. är 

C. blev 

D. varit 

15. Mina föräldrar _____________, men jag vill hellre börja arbeta. 

A. vill att jag studerar 

B. ville att jag studerade 

C. vill att jag ska studera 

D. ville att jag ska studera 

 

ska hälsa på hennes yngre syster när hon kommer till Turkiet. 

A. hälsa 

B. hennes 

C. yngre 

D. kommer 

14. Igår springer jag över två kilometer. 

A. Igår 

B. springer 

C. över 

D. kilometer 

15. Alla utan Eva kom i tid till föreläsningen igår.  

A. utan 

B. i 

C. till 

D. igår 
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Part III. Swedish Vocabulary 

Select the best answer. 

1. De flesta stockholmare ____________ lägenhet. 

A. hyr 

B. bor 

C. lever 

D. tillhör 

2.  Jag har ont i ___________, så jag kan inte skriva. 

A. halsen 

B. handleden 

C. vristen 

D. ankeln 

3. Många invandrare ___________ att svenskarna är reserverade. 

A. tycker 

B. tänker 

C. avser 

D. verkar 

4. Vi känner varandra väl ___________ vi är barndomsvänner. 

A. därför 

B. liksom 

C. eftersom 

D. efter det att 

5. Anders vill inte ta ____________ för sin yngre bror. 

A. svar 

B. försvar 

C. ansvar 

D. gensvar 

6. Bussen var försenad igen ___________, så jag kom inte i tid till arbetet. 

A. i morgon 

B. på morgnarna 
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C. i morse 

D. om morgnarna 

7. Polisen bad vittnet ____________ rånarna. 

A. beskriva 

B. begära 

C. bevisa 

D. bedyra 

8. ____________ hur lång filmen är? 

A. Vet du 

B. Kan du 

C. Känner du 

D. Hör du 

9. Trafiken är så svår att det går ___________ halva tiden om man cyklar. 

A. i 

B. för 

C. in 

D. på 

10. Jag ____________ i timmar, innan jag hittade adressen. 

A. hittade 

B. fann 

C. letade 

D. varit 
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